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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zapewnienie wydajnych łączy szerokopasmowych ma istotne 
znaczenie dla osiągnięcia celów strategii UE 2020, by stymulować wzrost gospodarczy, 
wzmocnić konkurencyjność Europy i umożliwić wszystkim regionom i wszystkim 
grupom społecznym uczestnictwo w życiu cyfrowym,

1. uważa, że zapewnianie w każdym miejscu dostępu do szerokopasmowego internetu 
musi stać się usługą powszechną, ponieważ jest to nieodzowne dla zapewnienia 
wyrównanych warunków życia w Europie,

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów wspierania rozwoju łączy szerokopasmowych są 
znaczne; wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do uproszczenia 
warunków udzielania wsparcia i procedur w zakresie, w jakim jest to możliwe, aby 
zwiększyć przepływ środków;

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie przepisy dotyczące pomocy państwa prowadzą 
często w praktyce do pojawienia się niepewności prawnej powodującej wstrzymanie 
zaplanowanych inwestycji; wzywa wobec tego Komisję do sprawdzenia, w jakim 
stopniu możliwe jest uproszczenie tych przepisów i zmodyfikowanie ich w taki sposób, 
aby bardziej sprzyjały inwestycjom;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby
w związku z oczekiwaną niewydolnością rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich uwzględniła opcjonalnie
w wytycznych dotyczących łączy szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo szybkie sieci;

5. jest zdania, że również w przypadku obecnie świadczonych podstawowych usług 
dostępu wykorzystanie zakresów częstotliwości pochodzących z tzw. dywidendy 
cyfrowej nie rozwiąże w długoterminowej perspektywie problemu brakujących sieci 
szerokopasmowych; uważa w tym kontekście, że szczególnie istotne jest umożliwienie 
wsparcia na budowę infrastruktury pasywnej pod sieci szerokopasmowe również w tych 
obszarach.


